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Ce am realizat pânâ acum?
Cum proiectul nostru se apropie de sfârșit, iată ce am pregătit pentru voi!
Ca parte a VR4LL, am creat patru lumi virtuale diferite care vor fi folosite ca medii vizuale pentru sarcini de
învățare a limbilor străine: o stație spațială internațională, o insulă tropicală pustie, o piață din Roma antică și o
lume acoperită de ghețuri. Fiecare dintre aceste lumi a fost aleasă pentru a facilitate tipuri diverse de sarcini,
cum ar fi activități de tip „escape-room”, oferirea și primirea de instrucțiuni și colaborare în realizarea de
construcții creative. Ca măsura de acompaniament și pentru a face „viața” profesorilor mai ușoară când încep
să implementeze lumile virtuale în sălile de clasă și în lecțiile lor, am pregătite Ghidul profesorilor, disponibil în
limbile tuturor partenerilor.

Înâlnire de proiect transnațională

Spre Split, o ultimă dată!

Jantar – IH Split a primit partenerii proiectului pentru o ultimă întâlnire de proiect transnațională, înainte ca
proiectul VR4LL să se încheie. Întâlnirea a avut loc între 6 - 7 iulie 2022.
Pe lângă punctele administrative finale, punctul central al întâlnirii a fost discutarea tuturor IO elaborate și
conferința finală de la Split. Discuția s-a purtat în jurul organizării unor evenimente locale cu efect multiplicator
și a conferinței finale viitoare, cu o alocare clară a rolurilor.
Partenerii au lucrat din greu la crearea rezultatelor intelectuale și și-au exprimat satisfacția privind versiunile
final. Începând cu luna septembrie, vor fi publicate integrale în Oculus store!
Cum diseminarea și sustenabilitatea sunt cruciale în acest moment, partenerii au agreat ca ghidul profesorului
să fie disponibil pe pagina web VR4LL și pe paginile web ale partenerilor, cât și pe pagina Erasmus Results.
Au fost prezentate idei pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului, cu accent pe sugestiile primite ca feedback
de la participanții implicați în pilotare.
Toți partenerii sunt convinși că proiectul VR4LL a fost de succes pentru toți factorii interesați: școli, profesori și
cursanți. Toată lumea este mulțumită de rezultatele obținute și de modul în care echipele proprii au
implementat VR la clasă. Toți partenerii își doresc să continue dezvoltarea acestei tehnologii în cadrul unui
proiect ulterior. Astfel, toți partenerii au agreat depunerea unui proiect de continuare în martie 2023.

Conferința finală

ADRIES 2022, iulie 7-9, Split, Croația, Radisson Blu Hotel

În 2017 un grup de entuziaști a organizat primul ADRIES – Adriatic Education Development Research &
Innovation Symposium (Simpozionul adriatic în materie de inovare și cercetare pentru dezvoltarea educației).
A fost prima conferință internațională a școlilor de limbi străine organizată în frumosul oraș Split din Croația.
ADRIES VR4LL a prezentat rezultatele proiectului, dar și conceptele generale ale VR și Metaverse pentru școlile
de limbi străine.
În cadrul acestui eveniment de două zile, partenerii au demonstrat rezultatele proiectului și aplicabilitatea lor
în clasele de limbi străine. Au fost invitați și câțiva vorbitori recunoscuți la nivel global în materie de utilizare a
Realității Virtuale în educație. Am prezentat abordări de predare inovatoare și dezvoltarea și implementarea
tehnologiilor inovatoare în învățarea limbilor.

În plus, am prezentat oportunitățile de finanțare Erasmus pentru școlile de limbi străine și pentru alți furnizori
de educație pentru adulți. Totodată, am organizat ateliere de lucru gândite să faciliteze dezvoltarea ideilor de
proiect și formarea echipelor de proiect. Am reușit să creăm un număr de propuneri de proiect viabile care ar
putea fi depuse în cadrul apelurilor următoare în martie 2023.

Nu în cele din urmă, un eveniment de networking de neuitat – o croazieră la amurg pe Marea Adriatică – a
permis crearea unui rețele europene de școli de limbi străine, cu capacitate de depunere propuneri de proiecte
și de implementare proiecte Erasmus KA2 în anii care vor urma.
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